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NOVTEC SL presenta l’iCataleg, un sistema generador de catàlegs per dispositius tablets amb 

continguts multimèdia dinàmics actualitzables des de la nostra App amb un sol click a través de 

la xarxa. 

 

Destinat a facilitar al seu departament comercial la presentació de l’empresa, la seva cartera 

de productes, novetats, productes estacionals, etc. Facilitant mantenir sempre la seva 

informació actualitzada.  

 

Les seves funcions principals són: 

 

 Creació dels seus propis catàlegs, il·limitats i totalment personalitzables.  

 Funcionament offline del catàleg i actualitzacions online. 

 Exportables automàticament en format PDF per poder enviar als clients el catàleg via 

email. 

 Permet classificar els productes amb categories, subcategories, articles i referències. 

 Multi-idioma: pot crear el seu catàleg amb tants idiomes com necessiti.  

 Multi-catàleg: si disposa de varies línies de producte o diferencia el seu producte 

segons el tipus de client, pot crear un catàleg diferent per a cada un d’ells.  

 Sincronització: per aquells equips comercials que viatgen arreu del món, podran 

mantindré el seu catàleg actualitzat sempre que disposin de connexió a Internet. 

 Possibilitat d’afegir contingut multimèdia amb text, fotos i vídeos. 

 

Necessita algun apartat o funcionalitat específica? Consulti’ns sense compromís. 

 

Qui pot necessitar un iCatàleg? 

 

 Aquelles empreses amb un equip comercial que necessiti un catàleg actualitzat en tot 

moment i d’accés offline (no requereix connexió per funcionar però si per actualitzar el 

contingut). 

 Per empreses que tinguin carteres de productes dinàmiques, promocions, ofertes, 

productes per temporades, etc. És a dir, aquelles que necessitin actualitzar el seu 

catàleg freqüentment i no puguin dependre d’un format estàtic, com un catàleg 

tradicional. 

 Aquells negocis que hagin de mostrar vídeos amb continguts molt variats: Demostració 

de productes, formació de personal, fidelització de clients, entre d’altres. 

 

Els nostres clients estan usant un iCatàleg per: 

 

 Presentació d’una marca i els seus productes. 

 Cartes per restaurants amb continguts multimèdia. 

 Sistemes de formació. 

 Simulacions de recolzament per el seu departament comercial. 
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Creï fàcilment: 
 
Crear un iCataleg li serà molt fàcil i ho podrà realitzar des de la web www.icataleg.cat. Només 
caldrà que decideixi l’estructura del seu catàleg i podrà: 
 

 Crear el seu propi índex i afegir informació de presentació de la seva empresa. 

 Organitzar la seva cartera de productes amb categories, subcategories, articles i 
referències. 

 Afegir vídeos o galeries de fotografies i vídeos. 
 
 
Exemple del configurador de l’iCatàleg: 
 

 Amb l’iCatàleg podrà crear tot tipus de pàgines i d’estils ben diferents: Pàgines tipus 
índex de continguts, presentació de l’empresa, vídeos de productes, etc. 
 
 

 

 Creï tots els articles que necessiti, amb els idiomes que vulgui:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.icataleg.cat/
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A l’aplicació el seu catàleg tindrà el format que desitgi: 

  

  

  

 

 


